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EDIÇÃO NÚMERO 14 
 

Brasília, 12 de janeiro de 2018 
 

Mensagem do Presidente 

2018 começa com 
desafios novos para o 
movimento sindical 
e os trabalhadores 

Raimundo Salvador da Costa Braz (*) 
 
O ano de 2018, como já era esperado, 

começa com desafios novos para o movimento 
sindical.  

Nosso Sindicato, com toda sua 
experiência, também passa por esse momento de 
grandes dificuldades para os trabalhadores e suas 
organizações. 

A Lei 13.674/17 e a Medida Provisória 
808/2017 alteraram profundamente a lei do 
trabalho, depois de mais de 70 anos em que a CLT 
foi o instrumento de equilíbrio nas relações de 
classe, amparando, sempre que possível, o lado 
mais frágil dessa relação. 

Com essa “reforma” efetivada pelo 
governo e aprovada pela maioria parlamentar 
que o sustenta, o interesse patronal passou a 
prevalecer sobre o interesse dos trabalhadores, 
desiquilibrando e desarmonizando essa relação. 

Já começamos a sentir isso nas primeiras 
negociações salariais deste ano, o   que  vai  
exigir,  de  nossa  parte,   muita  paciência  e  
persistência  na defesa dos direitos e conquistas 
dos trabalhadores.  

Não é uma tarefa fácil, razão pela qual, 
mais do que nunca, precisamos fortalecer o 
STICOMBE como o legítimo e legal instrumento 
de nossas categorias para evitar retrocessos e,  

sempre que possível, avançar nas negociações 
coletivas que serão realizadas ao longo do ano. 

Pretendemos, em breve, lançar uma 
Campanha de Sindicalização com o objetivo de 
reforçar nossa entidade, no aspecto sindical e 
material, pois Sindicato forte e valorizado é 
sinônimo de trabalhador valorizado, mesmo 
numa época de crise, recessão e desemprego 
como essa em que vivemos! 

Convido a todos a participarem conosco 
dessa caminhada e, mais uma vez, desejo a todos 
um FELIZ 2018!, com muita paz, luta e 
conquistas! 

 (*) Presidente do STICOMBE 
 

Juiz determina que só 
sindicalizados devem receber 
benefícios de acordo coletivo  
 

O Juiz Eduardo Rockenbach da 30ª Vara 
do Trabalho de São Paulo, ao julgar a ação de um 
trabalhador que se recusava a contribuir com o 
seu sindicato, sentenciou que os benefícios 
negociados em Acordo Coletivo de Trabalho não 
podem atingir os empregados não sindicalizados.  

Segundo o juiz, "se é certo que a 
sindicalização é faculdade do cidadão, não menos 
certo é que as entidades sindicais devem ser 
valorizadas e precisam da participação dos 
trabalhadores da categoria inclusive financeira, 
afim de sem manterem fortes e aptas a 
defenderem os interesses comuns". 
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STICOMBE já participou de 
três rodadas de negociação 

com o SIMAGRAN-GO 
 

 A Diretoria do STICOMBE, liderada pelo 
presidente Raimundo Salvador, já participou, 

este ano, de três rodadas de negociação com 
representantes do SIMAGRAN, do Estado de 
Goiás. 
 Trata-se da primeira negociação 
coletiva do ano, que envolve a categoria dos 
trabalhadores nas empresas de mármore e 
granito dos municípios abrangidos pela 
representação do Sindicato, cuja data-base é 
1º de janeiro. 
 Segundo o presidente do STICOMBE, 
“apesar de todas as dificuldades, estamos 
evoluindo e esperamos concluir em breve 

essa primeira Convenção Coletiva de 2018 de 
modo a preservar e, dentro do que for 
possível, ampliar as conquistas para os 
trabalhadores”. 
 “Em razão da nova lei trabalhista, os 
obstáculos, agora, são maiores, mas 
acreditamos em nossa capacidade de avançar 
e esperamos a sensibilidade patronal para 
que não haja retrocessos”, argumentou 
Raimundo Salvador.  
 Uma nova roda de negociações está 
prevista para acontecer até o início do mês de 

fevereiro. A aplicação das cláusulas 
negociadas, inclusive o reajuste salarial, será 
retroativa a 1º de janeiro. 

 
CONTATO: (61) 3349.2165 

Obras no Sol Nascente 
SINDICATO DENUNCIA 
EMPRESAS TERCEIRIZADAS 
POR ATRASO DE SALÁRIO E 
OUTRAS IRREGULARIDADES 
 Os diretores do STICOMBE Milton 
Alves de Oliveira, secretário-geral, e João 
Barbosa de Arruda, 1º secretário, em visita às 
obras do programa Minha Casa, Minha Vida, 
no Sol Nascente (Ceilândia-DF), constataram 

uma série de irregularidades praticadas por 
quatro empresas terceirizadas, como o atraso 
em três meses de salário, além da última 
parcela do 13º.  
 Cerca de 100 trabalhadores, que 
atuam na construção de 182 casas, estão 
sendo prejudicados, sendo que alguns 
chegaram a ser demitidos sem que houvesse 
o acerto de contas em suas rescisões 
contratuais. 
 Os diretores do Sindicato, ao apurarem 
o não cumprimento das obrigações por parte 

das empresas, encaminharam a denúncia à 
Superintendência Regional do Trabalho (SRT) 
e esperam, agora, a visita da fiscalização 
competente nos canteiros de obra para que 
sejam tomadas as providências cabíveis e os 
trabalhadores não continuem sendo 
penalizados.  


